
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din ____________________  2018 
 

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile 
înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 
 

Iniţiatori: Costel Fotea - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25506/22.10.2018 

 

Consiliul Judeţean  Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind 
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 16/26.01.2018 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 57/30.03.2018; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați și 
Hotărârea Guvernului nr. 847/29.11.2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de 
trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din 
domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului nr. 
91/20.09.2018 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al UAT 
comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în 
domeniul public al UAT judeţul Galaţi şi administrarea Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea 
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 „Bunuri imobile înscrise în 
cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al judeţului Galaţi” a 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al 
judeţului Galaţi, astfel: 

- După poziţia 271 se introduc 10 noi poziţii, respectiv poziţiile 272 – 281, cu următorul 

cuprins: 

Poz. 

înreg. 

Cod 

de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoare de 

inventar 

- lei- 

Situaţia juridică actuală, 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

272  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  23.533 mp, 

Teren extravilan, T 91/2, P 1007/3 

2018 69.187,02 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018 

Nr. cadastral 11382 

273  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  208 mp, 

Teren extravilan,  lot 3, T 12, P 167 

2018 611,52 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018 

Nr. cadastral 11383 

274  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  881 mp, 

Teren extravilan,  lot 1, T 12, P 167 

2018 2.590,14 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11347 

275  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  1.229 mp, 

Teren extravilan, lot 3, T 12, P 167 

2018 3.613,26 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11302 

276  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  1.307 mp, 

Teren extravilan, lot 1, T 12, P 167 

2018 3.842,58 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11345 

277  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  166 mp, 

Teren extravilan, lot 1, T 12, P 167 
2018 488,04 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11341 

278  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  822 mp 

Teren extravilan, lot 2, T 12, P 167 
2018 2.416,68 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11299 

279  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  2.927 mp, 

Teren extravilan, lot 2, T 12, P 167 
2018 8.605,38 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11301 

280  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  1.896 mp, 

Teren extravilan, T 13/2, P 169/1/61 

 

2018 5.574,24 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11296 

281  Teren 

Comuna Valea Mărului,  judeţul 

Galaţi,  936 mp, 

Teren extravilan, T 13/2, P 169/1/61 
2018 2.751,84 

H.C.J. nr. 178/24.09.2018 

H.C.L. nr. 91/20.09.2018  

Nr. cadastral 11343 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 
 

Costel  FOTEA 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       Director executiv, 
Director executiv adjunct,        Constantin Cristea 
Eugenia Pufu 
19.10.2018                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 25506 din 22.10.2018               

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea 
funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa 3, este în curs de revizuire și verificare proiectul „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați”. 

Acest proiect își propune, ca şi componentă a procesului de implementare, realizarea 
drumurilor ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului, drumuri care să 
întrunească specificații tehnice adaptate traficului preconizat (lățimea părții carosabile de 
minim 7,00 m). 

Pentru execuția lucrărilor aferente acestor obiective de investiții, au fost identificate 
terenuri în suprafață totală de 33.905 mp, situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, 
care întrunesc condiţiile necesare.  

Astfel, s-a solicitat şi aprobat trecerea acestor terenuri din domeniul public al comunei 
Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018, respectiv Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului nr. 91/20.09.2018. 

În consecinţă, pentru a demonstra proprietatea publică a UAT Județul Galați asupra 
terenurilor în cauză, este necesară completarea inventarului actualizat al bunurilor imobile 
înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi. 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate 
nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi 
de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi  proiectul de hotărâre anexat. 

 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel   FOTEA 
 
 
 
 

Director executiv adjunct,                                                                                                                              Director executiv, 
 Pufu Eugenia                   Constantin Cristea 
1 ex/19.10.2018                                                                                                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25506/22.10.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea și completarea 
Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea 

inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin 
domeniului public al judeţului Galaţi 

 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și 

care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi. 

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa 3, este în curs de revizuire și verificare proiectul „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Galați”. 

Acest proiect își propune, ca şi componentă a procesului de implementare, 

realizarea drumurilor ce asigură accesul la instalațiile realizate în cadrul proiectului, 

drumuri care să întrunească specificații tehnice adaptate traficului preconizat (lățimea 

părții carosabile de minim 7,00 m). 

Pentru execuția lucrărilor aferente acestor obiective de investiții, au fost 

identificate terenuri în suprafață totală de 33.905 mp, situate în comuna Valea Mărului, 

județul Galați, care întrunesc condiţiile necesare.  

Astfel, s-a solicitat şi aprobat trecerea acestor terenuri din domeniul public al 

comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului 

în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018, respectiv Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Valea Mărului nr. 91/20.09.2018. 

În consecinţă, pentru a demonstra proprietatea publică a UAT Județul Galați 

asupra terenurilor în cauză, este necesară completarea inventarului actualizat al 

bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului 

Galaţi.  

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

cărora „Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însușesc, după caz, de 



consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile 

locale”, precum şi prevederile art. 91 alin. (1) lit. c)[„Consiliul judeţean îndeplineşte 

următoarele categorii principale de atribuţii: c)atribuţii privind gestionarea patrimoniului 

judeţului”] şi ale art.97 alin. (1) [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean 

adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea 

sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”] din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate și 

poate fi supus dezbaterii ședinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                   DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                     Constantin Cristea 

 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                            George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                            Camelia Epure 
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